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Módosítás 8
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fenntartható növekedést és 
foglalkoztatást célzó „Európa 2020” 
stratégia szellemében a további megújuló 
energiaforrások fejlesztése és az 
energiahatékonyság ösztönzése elősegíti a 
környezetbarátabb növekedést, a 
versenyképes és fenntartható gazdaság 
kiépítését és az éghajlatváltozás kezelését. 
E politikák támogatása révén Európa új 
munkahelyeket és környezetbarát piaci 
lehetőségeket teremt, amelyek 
hozzájárulnak egy versenyképes, 
biztonságos és fenntartható gazdaság 
kialakulásához.

(3) A fenntartható növekedést és 
foglalkoztatást célzó „Európa 2020” 
stratégia szellemében a további megújuló 
energiaforrások fejlesztése és az 
energiahatékonyság ösztönzése elősegíti a 
környezetbarátabb növekedést, a 
versenyképes és fenntartható gazdaság 
kiépítését és az éghajlatváltozás kezelését. 
E politikák támogatása révén Európa új 
munkahelyeket és környezetbarát piaci 
lehetőségeket teremt, amelyek 
hozzájárulnak egy versenyképes, 
biztonságos és fenntartható gazdaság 
kialakulásához. Ebben az összefüggésben 
alapvető fontosságú a különböző 
kormányzati szintek közötti 
együttműködés (többszintű kormányzás).

Or. nl

Módosítás 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fokozott pénzügyi ösztönzők 
kulcselemként szolgálnak a magas előzetes 
költségek jelentette akadályok 
leküzdésében, valamint a fenntartható 
energiafejlesztések előmozdításában. A 
fenntartható energiával kapcsolatos 
beruházási támogatások akkor a 
leghatékonyabbak és a legelőnyösebbek, ha 

(4) A fokozott pénzügyi ösztönzők 
kulcselemként szolgálnak a magas előzetes 
költségek jelentette akadályok 
leküzdésében, valamint a fenntartható 
energiafejlesztések előmozdításában. A 
fenntartható energiával kapcsolatos 
beruházási támogatások akkor a 
leghatékonyabbak és a legelőnyösebbek, ha 
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helyi szintre célozzák azokat. helyi szintre célozzák azokat. Az
energiahatékonyságra vonatkozó 
politikáknak a felhasználók és az 
üzemeltetők közpolitikák révén történő 
konkrét bevonására kell irányulniuk 
annak érdekében, hogy ösztönözzék az 
energiahatékonyság európai piacának 
létrehozását, ezáltal lehetőséget biztosítva 
a versenyképes növekedésre és a rendszer 
fejlesztésére.

Or. en

Indokolás

A közpolitikák nem korlátozódhatnak az energiahatékonysággal kapcsolatos projektek 
ösztönzésére, hanem az ágazat európai piacának létrehozására kell törekedniük. Az 
energiahatékonysággal kapcsolatos beruházások megfelelőségét és e kezdeményezések 
konkrét végrehajtását elsősorban kézzelfogható üzleti lehetőségekkel kell támogatni.

Módosítás 10
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fokozott pénzügyi ösztönzők 
kulcselemként szolgálnak a magas előzetes 
költségek jelentette akadályok 
leküzdésében, valamint a fenntartható 
energiafejlesztések előmozdításában. A 
fenntartható energiával kapcsolatos 
beruházási támogatások akkor a 
leghatékonyabbak és a legelőnyösebbek, ha 
helyi szintre célozzák azokat.

(4) A fokozott pénzügyi ösztönzők 
kulcselemként szolgálnak a magas előzetes 
költségek jelentette akadályok 
leküzdésében, valamint a fenntartható 
energiafejlesztések előmozdításában. A 
fenntartható energiával kapcsolatos 
beruházási támogatások akkor a 
leghatékonyabbak és a legelőnyösebbek, ha 
helyi szintre célozzák azokat. Ennek során 
a tagállamokban rendelkezésre álló egyéb
pénzügyi eszközöket is hatékonyan kell 
felhasználni.

Or. nl
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Módosítás 11
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ennek megfelelően létre kell hozni egy 
célzott pénzügyi eszközt, amely a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
finanszírozási kezdeményezés keretén 
belül megvalósuló, az 
energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását szolgálja a 
663/2009/EK rendelet II. fejezetében 
szereplő le nem kötött pénzeszközök 
felhasználásával. A pénzügyi mechanizmus 
támogatja a megtérülést ígérő 
energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projekteket, 
valamint elősegíti az energiahatékonyság 
és a megújuló forrásokból származó 
energia területén a helyi és regionális 
hatóságok által megvalósított beruházási 
programok finanszírozását, különösen 
városi környezetben.

(5) Ennek megfelelően létre kell hozni egy 
célzott pénzügyi eszközt, amely a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
finanszírozási kezdeményezés keretén 
belül megvalósuló, az 
energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását szolgálja a 
663/2009/EK rendelet II. fejezetében 
szereplő le nem kötött pénzeszközök 
felhasználásával. A pénzügyi mechanizmus 
támogatja a megtérülést ígérő 
energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projekteket, 
valamint elősegíti az energiahatékonyság 
és a megújuló forrásokból származó 
energia területén a helyi és regionális 
hatóságok által megvalósított beruházási 
programok finanszírozását, különösen 
városi környezetben, valamint a megújuló 
energiaforrásokban gazdag hegyvidéki és 
szigeti térségekben.

Or. el

Módosítás 12
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ennek megfelelően létre kell hozni egy 
célzott pénzügyi eszközt, amely a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
finanszírozási kezdeményezés keretén 
belül megvalósuló, az 

(5) Ennek megfelelően létre kell hozni egy 
célzott pénzügyi eszközt, amely a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
finanszírozási kezdeményezés keretén 
belül megvalósuló, az 
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energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását szolgálja a 
663/2009/EK rendelet II. fejezetében 
szereplő le nem kötött pénzeszközök 
felhasználásával. A pénzügyi mechanizmus 
támogatja a megtérülést ígérő 
energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projekteket, 
valamint elősegíti az energiahatékonyság 
és a megújuló forrásokból származó 
energia területén a helyi és regionális 
hatóságok által megvalósított beruházási 
programok finanszírozását, különösen 
városi környezetben.

energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását szolgálja a 
663/2009/EK rendelet II. fejezetében 
szereplő le nem kötött pénzeszközök 
felhasználásával. A pénzügyi mechanizmus 
támogatja a megtérülést ígérő 
energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projekteket, 
valamint elősegíti az energiahatékonyság 
és a megújuló forrásokból származó 
energia területén a helyi és regionális 
hatóságok által megvalósított beruházási 
programok finanszírozását, különösen 
városi környezetben, anélkül azonban, 
hogy csak erre korlátozódna. 

Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy a fenntartható energiával kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés keretében 
az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kezdeményezések 
támogatását célzó pénzügyi mechanizmusok ne csak a városi környezetben megvalósuló 
projektekre korlátozódjanak, hanem más típusú programok támogatását is szolgálják.  

Módosítás 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A költségvetési megszorítások 
időszakában az európai uniós pénzügyi 
eszközök kiegészítő jellege kiemelkedő 
fontosságú. A mechanizmusnak a már 
meglévő eszközök hatékony kiegészítését 
kell szolgálnia, és azokra kell épülnie, 
különös tekintettel az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra (ERFA), amelyet a 
397/2009/EK rendelet módosított, és 
ennek eredményeképpen az ERFA 
keretében a lakáságazatban az 
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energiahatékonyságra és a megújuló 
energiákra a 2007–2013 közötti
időszakban biztosítható finanszírozást 8 
milliárd euróra növelték.

Or. en

Indokolás

A közpolitikák nem korlátozódhatnak az energiahatékonysággal kapcsolatos projektek 
előmozdítására, hanem az ágazat európai piacának létrehozására kell törekedniük. Az 
energiahatékonysággal kapcsolatos beruházások megfelelőségét és e kezdeményezések 
konkrét végrehajtását elsősorban kézzelfogható üzleti lehetőségekkel kell támogatni. Úgy 
véljük, hogy jobb, ha a szövegben a 397/2009/EK rendeletre hivatkozunk a 437/2010/EU
rendelet helyett, mivel az előző megfelelőbb és általánosabb, míg az utóbbi csak a 
marginalizált közösségekkel foglalkozik.

Módosítás 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós támogatás rövid távú 
hatásainak maximalizálása érdekében a 
mechanizmus irányítását a nemzetközi 
pénzügyi intézményekhez (IFI) hasonló
egy vagy több pénzügyi közvetítő végzi. A 
kiválasztás alapjául az szolgál, hogy a 
pénzügyi közvetítőről milyen mértékben 
állapítható meg, hogy a támogatást a lehető 
leghatékonyabb és legeredményesebb 
módon, valamint az uniós támogatás a 
támogatás összegének többszörösét kitevő 
beruházást mozgósítson, azaz jelentős 
beruházásokat teremtsen az Unió területén.

(6) Az uniós támogatás rövid távú 
hatásainak maximalizálása érdekében a 
mechanizmus végrehajtását első lépésként 
egy vagy több nemzetközi pénzügyi 
intézmény (IFI) végzi. A kiválasztás 
alapjául az szolgál, hogy a nemzetközi 
pénzügyi intézményekről milyen 
mértékben állapítható meg, hogy a 
támogatást a lehető leghatékonyabb és 
legeredményesebb módon használják fel
más állami és magánbefektetők 
részvételének maximalizálása, valamint 
annak elérése céljából, hogy az uniós 
támogatás a támogatás összegének 
többszörösét kitevő beruházást 
mozgósítson, azaz jelentős beruházásokat 
teremtsen az Unió területén.

Or. en
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Indokolás

A nemzetközi pénzügyi intézmények a legalkalmasabbak arra, hogy – főleg a létrehozás 
időszakában – ezzel a pénzügyi eszközzel foglalkozzanak, azaz az EBB, amely az egyetlen 
olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amely mind a 27 uniós országot magában foglalja,
egyúttal az egyetlen nonprofit bank (ennélfogva sokkal több garanciát biztosít), valamint az 
egyetlen olyan bank, amelyet a Szerződés jogilag kötelez az uniós politikák támogatására 
(308. cikk). Mivel egy alap létrehozása a cél, más állami és magánbefektetők részvétele 
további uniós támogatást mozgósítana.

Módosítás 15
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 663/2009/EK rendeletnek 
megfelelően a mechanizmusból kizárólag 
olyan intézkedések finanszírozhatók, 
amelyek gyorsan, mérhető módon és 
jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez. A 663/2009/EK 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
maradéktalanul érvényesülniük kell a 
mechanizmus keretében támogatott 
intézkedések kiválasztásakor és 
támogathatóságának vizsgálatakor. 
Ezenfelül a projektek megfelelő földrajzi 
egyensúlyát mint meghatározó tényezőt is 
figyelembe kell venni.

(7) A 663/2009/EK rendeletnek 
megfelelően a mechanizmusból kizárólag 
olyan intézkedések finanszírozhatók, 
amelyek gyorsan, mérhető módon és 
jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez. Ezeknek az 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 
versenyképes és rendszerbe integrált 
környezetbarát gazdaság kiépítéséhez, 
valamint a foglalkoztatásnak az „Európa 
2020” stratégia célkitűzéseinek keretében 
történő védelméhez. A 663/2009/EK 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
maradéktalanul érvényesülniük kell a 
mechanizmus keretében támogatott 
intézkedések kiválasztásakor és 
támogathatóságának vizsgálatakor. 
Ezenfelül a projektek megfelelő földrajzi 
egyensúlyát mint meghatározó tényezőt is 
figyelembe kell venni.

Or. el
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Módosítás 16
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 663/2009/EK rendeletnek 
megfelelően a mechanizmusból kizárólag 
olyan intézkedések finanszírozhatók, 
amelyek gyorsan, mérhető módon és 
jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez. A 663/2009/EK 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
maradéktalanul érvényesülniük kell a 
mechanizmus keretében támogatott 
intézkedések kiválasztásakor és 
támogathatóságának vizsgálatakor. 
Ezenfelül a projektek megfelelő földrajzi 
egyensúlyát mint meghatározó tényezőt is 
figyelembe kell venni.

(7) A 663/2009/EK rendeletnek 
megfelelően a mechanizmusból kizárólag 
olyan intézkedések finanszírozhatók, 
amelyek gyorsan, mérhető módon és 
jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez. A 663/2009/EK 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
maradéktalanul érvényesülniük kell a 
mechanizmus keretében támogatott 
intézkedések kiválasztásakor és 
támogathatóságának vizsgálatakor.

Or. en

Módosítás 17
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Mivel haladéktalanul kezelni szükséges 
a gazdasági válságot és az Unió sürgető 
energiaszükségleteit, a kiadásoknak 2009. 
július 13-tól támogathatónak kell lenniük, 
ugyanis számos pályázó kérte, hogy a 
kiadások az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom 
rendelet 112. cikkével összhangban már a 
támogatás iránti kérelem benyújtásától 

(9) Mivel haladéktalanul kezelni szükséges 
a gazdasági, szociális és éghajlatválságot
és az energiaellátás biztonsága terén az 
Unió sürgető szükségleteit, a kiadásoknak 
2009. július 13-tól támogathatónak kell 
lenniük, ugyanis számos pályázó kérte, 
hogy a kiadások az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 
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támogathatók legyenek. 112. cikkével összhangban már a 
támogatás iránti kérelem benyújtásától 
támogathatók legyenek.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal foglalkozó (CRIS) ideiglenes bizottság 
mandátumának megszövegezése során, valamint a legutóbbi jogalkotási szövegekben és 
állásfoglalásokban az Európai Parlament nyilvánvalóvá tette álláspontját, miszerint a 
jelenlegi válság nem csupán gazdasági jellegű, hanem egyben szociális és éghajlatválság is. 
Mivel a javasolt szöveg és az eszköz egyaránt hatékonyan tudja kezelni a válság gazdasági, 
szociális és éghajlat-változási vonatkozásait, mindezen tényezőket meg kell említeni. Az 
energiaellátás biztonságával kapcsolatos szempontot kifejezetten egyértelművé kell tenni.

Módosítás 18
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Mivel a gazdasági válsággal és az 
Európai Unió sürgető 
energiaszükségleteivel haladéktalanul 
foglalkozni kell, ennek a rendeletnek a 
kihirdetését követően azonnal hatályba kell 
lépnie,

(10) Mivel a gazdasági, szociális és 
éghajlatválsággal, valamint az 
energiaellátás biztonsága terén az Európai 
Unió sürgető szükségleteivel 
haladéktalanul foglalkozni kell, ennek a 
rendeletnek a kihirdetését követően 
azonnal hatályba kell lépnie,

Or. en

Indokolás

A pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal foglalkozó (CRIS) ideiglenes bizottság 
mandátumának megszövegezése során, valamint a legutóbbi jogalkotási szövegekben és 
állásfoglalásokban az Európai Parlament nyilvánvalóvá tette álláspontját, miszerint a 
jelenlegi válság nem csupán gazdasági jellegű, hanem egyben szociális és éghajlatválság is. 
Mivel a javasolt szöveg és az eszköz egyaránt hatékonyan tudja kezelni a válság gazdasági, 
szociális és éghajlat-változási vonatkozásait, mindezen tényezőket meg kell említeni. Az 
energiaellátás biztonságával kapcsolatos szempontot kifejezetten egyértelművé kell tenni.
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Módosítás 19
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ennek a pénzügyi eszköznek, amely 
a fenntartható energiával kapcsolatos 
finanszírozási kezdeményezés keretében 
jött létre a 663/2009/EK rendelet II. 
fejezete szerinti, el nem költött 
pénzeszközök átcsoportosítása céljából, 
hivatkozási alapként kell szolgálnia a 
jövőbeni jogalkotási javaslatok számára a 
le nem kötött uniós pénzeszközök 
rendeltetési helyének tekintetében.

Or. en

Módosítás 20
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Az új többéves pénzügyi keretnek, 
valamint a jövőbeni kutatási és fejlesztési 
keretprogramoknak új és kibővített 
kiadási kategóriákat és a technikai 
segítségnyújtás finanszírozását kell 
magában foglalniuk, valamint innovatív 
pénzügyi ösztönző rendszereket (például 
garanciákat, kedvezményes kamatozású 
hiteleket, vegyes eszközöket és 
projektfinanszírozást) a fenntartható 
energia terén magas innovációs 
potenciállal rendelkező projektek 
nagyléptékű kidolgozásának és 
megvalósításának támogatása érdekében.

Or. en
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Módosítás 21
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
663/2009/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„2. A 2009-ben és 2010-ben tett 
költségvetési kötelezettségvállalásokat a II. 
fejezet értelmében végrehajtó egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokat 2010. december 
31-ig meg kell tenni. A 22. cikk szerinti 
egyedi jogi kötelezettségvállalásokat 2011. 
március 31-ig meg kell tenni.”

„2. A 2009-ben és 2010-ben tett 
költségvetési kötelezettségvállalásokat a II. 
fejezet értelmében végrehajtó egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokat 2010. december 
31-ig meg kell tenni.”

Or. en

Módosítás 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
663/2009/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„2. A 2009-ben és 2010-ben tett 
költségvetési kötelezettségvállalásokat a II. 
fejezet értelmében végrehajtó egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokat 2010. december 
31-ig meg kell tenni. A 22. cikk szerinti 
egyedi jogi kötelezettségvállalásokat 2011. 
március 31-ig meg kell tenni.”

„2. A 2009-ben és 2010-ben tett 
költségvetési kötelezettségvállalásokat a II. 
fejezet értelmében végrehajtó egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokat 2010. december 
31-ig meg kell tenni. A 22. cikk szerinti 
jogi kötelezettségvállalásokat 2011. 
március 31-ig meg kell tenni.”

Or. en

Indokolás

A jogi kötelezettségvállalások a mechanizmus létrehozására vonatkoznak, nem az egyes 
projektekre, ahogy a bekezdés első részében.
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Módosítás 23
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
663/2009/EK rendelet
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a II. fejezet értelmében egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokra fel nem 
használható előirányzatokat 114 millió 
EUR összegig, valamint a II. fejezet 
szerinti projektek végrehajtásának teljes 
vagy részleges elmaradása miatt később 
elérhetővé váló egyéb előirányzatokat egy 
pénzügyi mechanizmus létrehozására kell 
felhasználni a fenntartható energiával 
kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés 
keretén belül.

1. A 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a II. fejezet értelmében egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokra fel nem 
használható előirányzatokat 114 millió 
EUR összegig, valamint a II. fejezet 
szerinti projektek végrehajtásának teljes 
vagy részleges elmaradása miatt később 
elérhetővé váló egyéb előirányzatokat egy 
pénzügyi mechanizmus létrehozására kell 
felhasználni a fenntartható energiával 
kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés 
keretén belül. Ezenkívül az
éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó 
európai uniós cselekvési programból 15 
millió EUR összeget a mechanizmushoz 
kell átcsoportosítani. Ezt az összeget a 
2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás valamennyi 
rendelkezésének, különösen 23. pontjának 
alkalmazásával kell lekötni az 1a. és 2. 
címsor plafonértékeinek megfelelő 
módosítása érdekében. Ezért a Bizottság 
azon szükséges javaslatokkal folytatja a 
munkát, amelyek a plafonértékek 
kiigazításához kapcsolódnak, valamint 
azon törekvéshez, hogy a 
mechanizmushoz egy új, külön 
költségvetési tételt rendeljen a 2010. évi
költségvetésben.

Or. en

Indokolás

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy nem szabad pazarolni a pénzügyi forrásokat. 
Különösen a 07 03 23. sz. költségvetési tételnél az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 
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uniós cselekvési programra jelenleg 15 millió eurót tartalékolnak, bár ehhez hiányzik a 
jogalap. Mivel a 15 millió eurót gyakorlatilag elveszítjük, ha nem csoportosítjuk át a 
mechanizmushoz, az előadó úgy véli, hogy kérni kell a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet és az intézményközi megállapodás megfelelő kiigazítását. Ugyanakkor szem előtt kell 
tartani, hogy a plafonértékek kiigazítása pusztán technikai jellegű, és azt az ésszerűség 
diktálja.

Módosítás 24
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
663/2009/EK rendelet
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a II. fejezet értelmében egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokra fel nem 
használható előirányzatokat 114 millió 
EUR összegig, valamint a II. fejezet 
szerinti projektek végrehajtásának teljes 
vagy részleges elmaradása miatt később 
elérhetővé váló egyéb előirányzatokat egy 
pénzügyi mechanizmus létrehozására kell 
felhasználni a fenntartható energiával 
kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés 
keretén belül.

1. A 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a II. fejezet értelmében egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokra fel nem 
használható előirányzatokat 114 millió 
EUR összegig, valamint a II. fejezet 
szerinti projektek végrehajtásának teljes 
vagy részleges elmaradása miatt később 
elérhetővé váló egyéb előirányzatokat egy 
pénzügyi mechanizmus létrehozására kell 
felhasználni a fenntartható energiával 
kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés 
keretén belül, továbbá megfelelő pénzügyi 
mechanizmusokat kell létrehozni az 
Európai Beruházási Bank és más 
nemzetközi pénzügyi intézményekkel 
együttműködésben, annak érdekében, 
hogy jelentős mértékben fellendíthessék a 
megújuló energiaforrások 
energiahatékonyságát szolgáló 
projekteket.

Or. el
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Módosítás 25
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
663/2009/EK rendelet
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a II. fejezet értelmében egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokra fel nem 
használható előirányzatokat 114 millió 
EUR összegig, valamint a II. fejezet 
szerinti projektek végrehajtásának teljes 
vagy részleges elmaradása miatt később 
elérhetővé váló egyéb előirányzatokat egy 
pénzügyi mechanizmus létrehozására kell 
felhasználni a fenntartható energiával 
kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés 
keretén belül.

1. A 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a II. fejezet értelmében egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokra fel nem 
használható előirányzatokat 114 millió 
EUR összegig egy pénzügyi mechanizmus 
létrehozására kell felhasználni a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
finanszírozási kezdeményezés keretén 
belül.

Or. en

Módosítás 26
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
663/2009/EK rendelet
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően a II. fejezet szerinti projektek 
végrehajtásának teljes vagy részleges 
elmaradása miatt később elérhetővé váló 
előirányzatokat egy/a tartaléklistán 
szereplő projektekre kell felhasználni.

Or. en
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Módosítás 27
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi mechanizmus támogatja a 
megtérülést ígérő energiahatékonysági és 
megújuló energiával kapcsolatos 
projekteket, valamint elősegíti az 
energiahatékonyság és a megújuló 
forrásokból származó energia területén az
önkormányzati, helyi és regionális 
hatóságok által megvalósított beruházások 
finanszírozását. A mechanizmust a 
költségvetési rendeletben és annak 
végrehajtási szabályaiban meghatározott, a 
költségvetési végrehajtási feladatok 
átruházásáról szóló rendelkezéseknek 
megfelelően kell végrehajtani.

A pénzügyi mechanizmus támogatja a 
megtérülést ígérő energiatakarékossági,
energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projekteket, 
valamint elősegíti az energiatakarékosság,
az energiahatékonyság és a megújuló 
forrásokból származó energia területén a 
nemzeti, önkormányzati, helyi és regionális 
hatóságok által megvalósított beruházások 
finanszírozását. A mechanizmust a 
költségvetési rendeletben és annak 
végrehajtási szabályaiban meghatározott, a 
költségvetési végrehajtási feladatok 
átruházásáról szóló rendelkezéseknek 
megfelelően kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 28
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi mechanizmus támogatja a 
megtérülést ígérő energiahatékonysági és 
megújuló energiával kapcsolatos 
projekteket, valamint elősegíti az 
energiahatékonyság és a megújuló 
forrásokból származó energia területén az 
önkormányzati, helyi és regionális 
hatóságok által megvalósított beruházások 

A pénzügyi mechanizmust a megtérülést 
ígérő energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projektekre kell 
felhasználni, valamint az elősegíti az 
energiahatékonyság és a megújuló 
forrásokból származó energia területén az 
önkormányzati, helyi és regionális 
hatóságok által megvalósított beruházások 
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finanszírozását. A mechanizmust a 
költségvetési rendeletben és annak 
végrehajtási szabályaiban meghatározott, a 
költségvetési végrehajtási feladatok 
átruházásáról szóló rendelkezéseknek 
megfelelően kell végrehajtani.

finanszírozását. A mechanizmust a 
költségvetési rendeletben és annak 
végrehajtási szabályaiban meghatározott, a 
költségvetési végrehajtási feladatok 
átruházásáról szóló rendelkezéseknek 
megfelelően kell végrehajtani.

Or. en

Indokolás

A mechanizmus szerepének pontosítása.

Módosítás 29
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus elsősorban a városi 
környezetben megvalósuló, fenntartható 
energiával kapcsolatos projektek esetében 
használható fel. Ide tartoznak többek 
között:

A mechanizmus elsősorban a városi 
környezetben megvalósuló, fenntartható 
energiával kapcsolatos projektek esetében 
használható fel, a SET-terv keretében 
kidolgozott „Intelligens városok”
elnevezésű ERI-kezdeményezéssel 
összhangban. Ide tartoznak többek között:

Or. en

Módosítás 30
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus elsősorban a városi 
környezetben megvalósuló, fenntartható 

A mechanizmus elsősorban a városi 
környezetben, valamint a megújuló 
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energiával kapcsolatos projektek esetében 
használható fel. Ide tartoznak többek 
között:

energiaforrásokban gazdag hegyvidéki és 
szigeti térségekben megvalósuló, 
fenntartható energiával kapcsolatos 
projektek esetében használható fel. Ide 
tartoznak többek között:

Or. el

Módosítás 31
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus elsősorban a városi 
környezetben megvalósuló, fenntartható 
energiával kapcsolatos projektek esetében 
használható fel. Ide tartoznak többek 
között:

A mechanizmus elsősorban a városi 
környezetben megvalósuló, azonban 
nemcsak erre korlátozódó, fenntartható 
energiával kapcsolatos projektek esetében 
használható fel. Ide tartoznak többek 
között:

Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy a fenntartható energiával kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés keretében 
az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kezdeményezések 
támogatását célzó pénzügyi mechanizmusok ne csak a városi környezetben megvalósuló 
projektekre korlátozódjanak, hanem más típusú programok támogatását is szolgálják.

Módosítás 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan projektek, amelyek magas 
innovációs és gazdasági potenciált 
mutatnak, valamint új eljárásokat és az 
elérhető legjobb technológiákat 
alkalmazzák;

Or. en

Indokolás

Az innováció olyan kulcsfontosságú szempont, amelyet bármilyen gazdaságélénkítési terv 
kialakításakor figyelembe kell venni. Az európai gazdaság versenyképességének fenntartása 
érdekében az innovációs potenciált mindig fontosnak kell tekinteni a projektek 
kiválasztásakor. Az „elérhető legjobb technológiák” kifejezés megfelelőbb az „új 
technológiák”-nál, mivel az energiahatékonysággal kapcsolatos új technológiák 
finanszírozására leginkább alkalmas eszköz a hetedik keretprogram, nem pedig a 
gazdaságélénkítési terv. Mivel a mechanizmus a hatóságokat célozza, arra kell kérnünk őket, 
hogy az elérhető legjobb technológiákat alkalmazzák, ne pedig az új és innovatív 
technológiákat.

Módosítás 33
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a helyi környezetbe beépített 
decentralizált megújuló energiaforrások;

c) a helyi környezetbe beépített 
decentralizált megújuló energiaforrások, 
többek között az építészeti elemekbe 
beillesztett fotovoltaikus rendszerek;

Or. en

Indokolás

Amint azt a jogalkotók az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (COM(2008)780) 
jóváhagyásával elismerték, az épületek – amelyek az EU energiafogyasztásának 40%-át teszik
ki – hatalmas energia-megtakarítást tudnak elérni, és könnyen be tudnak fogadni megújuló 
energiarendszereket, például fotovoltaikus alkalmazásokat, amelyek szükségesek a közel 0 
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energiás épületek létrehozásához.

Módosítás 34
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a helyi környezetbe beépített 
decentralizált megújuló energiaforrások;

c) a helyi környezetbe beépített 
decentralizált megújuló energiaforrások; a 
decentralizált megújuló energiaforrások 
villamosenergia-hálózatokba történő 
integrálása;

Or. en

Módosítás 35
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az energiaveszteséget csökkentő 
hálózati infrastruktúra fejlesztése, 
valamint a megújuló energiaforrások 
integrálása,

Or. el
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Módosítás 36
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tiszta városi közlekedés a fokozott 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiaforrások fokozottabb
integrációjának támogatása érdekében;

d) a tiszta városi közlekedés, többek között 
a tömegközlekedésre és a megújuló 
energiaforrásokon alapuló elektromos 
járművekre történő modális váltás a 
városok, önkormányzatok és régiók 
nagyobb mértékű energia-
megtakarításának támogatása érdekében;

Or. en

Indokolás

A jövőben egyre nagyobb szerepet betöltő, tömegközlekedésre és elektromos járművekre 
történő modális váltással kapcsolatos szempontot figyelembe kell venni. Ez különösen fontos 
az önkormányzatok, városok és régiók számára, amelyekre a pénzügyi eszköz elsősorban 
irányul.

Módosítás 37
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyi infrastruktúra, ideértve az 
energiatakarékos közvilágítást, az 
intelligens fogyasztásmérést és az IKT-t 
maximálisan felhasználó intelligens 
hálózatokat.

e) a helyi infrastruktúra, ideértve az 
energiatakarékos közvilágítást, a villamos 
energia tárolására szolgáló megoldásokat,
az intelligens fogyasztásmérést és az IKT-t 
maximálisan felhasználó intelligens 
hálózatokat.

Or. en
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Módosítás 38
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kísérleti és demonstrációs projektek, 
energiahatékonysági és megújuló 
energiaforrásokat hasznosító új és 
innovatív technológiákkal, valamint a 
Local Agenda 21 szervezetei, amennyiben 
jogosultak a pénzeszközök kezelésére.

Or. en

Indokolás

Az innovatív megoldások tesztelése hozzájárul a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos 
tapasztalatok megszerzéséhez. A Local Agenda 21 bevonása elősegíti azon szereplők 
részvételét, akik már rendelkeznek tapasztalatokkal a helyi jellegzetességekhez alakított 
innovatív megoldások terén.

Módosítás 39
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus általános költségei 
összességében nem haladhatják meg a 
3%-ot.

Or. en
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Módosítás 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus felhasználható ösztönzők 
és technikai segítségnyújtás biztosítására, a 
nemzeti és a helyi hatóságok körében a 
témával kapcsolatos tudatosság növelésére, 
valamint a strukturális és kohéziós alapok 
lehető legoptimálisabb felhasználásának 
biztosítására, ezen belül is különösen a 
lakóépületeket érintő, az 
energiahatékonyságot és a megújuló 
energiaforrások alkalmazását célzó 
fejlesztésekre.

A mechanizmus felhasználható ösztönzők 
biztosítására, ideértve a hitelekhez, 
garanciákhoz, részvényfinanszírozáshoz 
és egyéb pénzügyi termékekhez szükséges 
céltartalékképzést és tőkeallokálást. A 
mechanizmusnak támogatnia kell a 
projektek elindítását. Ezeknek olyan 
projekteknek kell lenniük, amelyek 
igazolják a gazdasági és pénzügyi 
eredményességet (megtérüléssel kell 
kecsegtetniük) a pénzeszköz által juttatott 
befektetések visszatérítése, valamint 
annak érdekében, hogy „a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek” 
keretében állami és magánbefektetéseket 
vonzzanak. Ezen túlmenően a 22. cikkben 
említett pénzeszközök legfeljebb 10%-a
felhasználható technikai segítségnyújtás 
biztosítására, a nemzeti és a helyi 
hatóságok körében a témával kapcsolatos 
tudatosság növelésére, valamint a 
strukturális és kohéziós alapok lehető 
legoptimálisabb felhasználásának 
biztosítására, ezen belül is különösen a 
lakóépületeket érintő, az 
energiahatékonyságot és a megújuló 
energiaforrások alkalmazását célzó 
fejlesztésekre. A technikai 
segítségnyújtásnak ki kell egészítenie az 
Unió által finanszírozott, meglévő 
eszközöket, különösen az Elena 
programot, ugyanakkor elkerülve a más 
pénzügyi eszközökkel való átfedéseket.

Or. en
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Indokolás

A mechanizmusnak nyilvánvaló rugalmassággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy biztosítsa a 
piaci kereslet fellendítéséhez szükséges pénzügyi termékeket. A technikai segítségnyújtásnak a 
teljes költségvetés pontos részét kell lefednie, és ezt jobban meg kell határozni. Az Elena 
program megemlítése a különféle közösségi pénzügyi eszközök közötti összehangoltabb 
cselekvés biztosítására szolgál.

Módosítás 41
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus felhasználható ösztönzők 
és technikai segítségnyújtás biztosítására, 
a nemzeti és a helyi hatóságok körében a 
témával kapcsolatos tudatosság 
növelésére, valamint a strukturális és
kohéziós alapok lehető legoptimálisabb 
felhasználásának biztosítására, ezen belül 
is különösen a lakóépületeket érintő, az 
energiahatékonyságot és a megújuló 
energiaforrások alkalmazását célzó 
fejlesztésekre.

A mechanizmus felhasználható a 
strukturális és kohéziós alapok lehető 
legoptimálisabb felhasználásának 
biztosítására, ezen belül is különösen a 
lakóépületeket érintő, az 
energiahatékonyságot és a megújuló 
energiaforrások alkalmazását célzó 
fejlesztésekre.

Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy a fenntartható energiával kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés keretében
az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kezdeményezések 
támogatását célzó pénzügyi mechanizmusok hozzájáruljanak a lakóépületek 
energiahatékonyságára irányuló európai alapok felhasználásának javításához, és elsősorban 
olyan projekteket finanszírozzanak, amelyek ténylegesen hozzájárulnak a lakóházak 
energiahatékonyságának növeléséhez.
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Módosítás 42
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus felhasználható ösztönzők 
és technikai segítségnyújtás biztosítására, a 
nemzeti és a helyi hatóságok körében a 
témával kapcsolatos tudatosság növelésére, 
valamint a strukturális és kohéziós alapok 
lehető legoptimálisabb felhasználásának 
biztosítására, ezen belül is különösen a 
lakóépületeket érintő, az 
energiahatékonyságot és a megújuló 
energiaforrások alkalmazását célzó 
fejlesztésekre.

A mechanizmus felhasználható ösztönzők, 
kockázatcsökkentés és technikai 
segítségnyújtás biztosítására, a nemzeti és 
a helyi hatóságok körében a témával 
kapcsolatos tudatosság növelésére, 
valamint a strukturális és kohéziós alapok 
lehető legoptimálisabb felhasználásának 
biztosítására, ezen belül is különösen a 
lakóépületeket érintő, az 
energiahatékonyságot és a megújuló 
energiaforrások alkalmazását célzó 
fejlesztésekre.

Or. en

Indokolás

Ez a pénzügyi és technikai kockázat a finanszírozás hiányára, valamint a technikai hiba 
lehetőségére vonatkozik, ami miatt eredménytelenné válik a működés.  A kockázatfedezeti 
programok a befektetések bizonyos százalékarányának visszatérítésére irányulnak. Az 
Európai Beruházási Bankkal együttműködve több energiatechnológiára vonatkozóan is ki 
lehetne dolgozni egy európai szintű programot.

Módosítás 43
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról 
szóló 1080/2006/EK rendelet magában 
foglalja a finanszírozási eszközök –
például kockázati tőke, kölcsön- és 
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garancialapok, helyi fejlesztési alapok, 
kamattámogatás – létrehozására és 
fejlesztésére, valamint a régiók, városok és 
az érintett társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szereplők 
hálózatosodására, együttműködésére és 
tapasztalatcseréjére irányuló támogatást 
az energiahatékonyság terén is.

Or. en

Indokolás

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet már magában 
foglalja a finanszírozási eszközök – például kockázati tőke, kölcsön- és garancialapok, helyi 
fejlesztési alapok, kamattámogatás – létrehozására és fejlesztésére, valamint a régiók, 
városok és az érintett társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szereplők hálózatosodására, 
együttműködésére és tapasztalatcseréjére irányuló támogatást az energiahatékonyság terén 
is. Egyes tagállamokban már felhasználták az épületek energiahatékonyságára irányuló, 
visszaforgatható alapok létrehozására. 

Módosítás 44
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus kedvezményezettjei 
lehetőség szerint regionális és helyi szintű 
állami hatóságok, illetve az említett állami 
hatóságok nevében eljáró 
magánvállalkozások. Fokozott figyelmet 
kell fordítani az ilyen szervezetek 
lakásszövetségekkel és fejlesztési 
ügynökségekkel való együttműködését 
tartalmazó javaslatokra.

A mechanizmus kedvezményezettjei 
lehetőség szerint helyi és regionális szintű 
hatóságok, állami vállalatok, valamint 
magánjogi természetes és jogi személyek. 
Fokozott figyelmet kell fordítani az ilyen 
szervezetek lakásszövetségekkel, helyi 
energiaszolgáltató vállalatokkal és 
fejlesztési ügynökségekkel való 
együttműködését tartalmazó javaslatokra.

Or. de
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Módosítás 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – II rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus végrehajtását egy vagy 
több pénzügyi közvetítő, így például
nemzetközi pénzügyi intézmények végzik. 
A kiválasztás alapjául az szolgál, hogy a 
pénzügyi közvetítőről milyen mértékben 
állapítható meg, hogy a támogatást az e 
mellékletben meghatározott szabályoknak 
és feltételeknek megfelelően a lehető 
leghatékonyabb és legeredményesebb 
módon tudja felhasználni.

A mechanizmus végrehajtását egy vagy 
több nemzetközi pénzügyi intézmény 
végzi. A kiválasztás alapjául az szolgál, 
hogy a nemzetközi pénzügyi intézményről
milyen mértékben állapítható meg, hogy a 
támogatást az e mellékletben 
meghatározott szabályoknak és 
feltételeknek megfelelően a lehető 
leghatékonyabb és legeredményesebb 
módon tudja felhasználni.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi pénzügyi intézmények a legalkalmasabb szereplők – főleg a létrehozás 
időszakában –, azaz az EBB, amely az egyetlen olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amely 
mind a 27 uniós országot magában foglalja, egyúttal az egyetlen nonprofit bank (ennélfogva 
sokkal több garanciát biztosít), valamint az egyetlen olyan bank, amelyet a Szerződés jogilag 
kötelez az uniós politikák támogatására (308. cikk). Mivel egy alap létrehozása a cél, más 
állami és magánbefektetők részvétele további uniós támogatást mozgósítana. A módosítás a 
pénzügyi közvetítőknek történő kifizetés szigorúbb meghatározását adja, ami biztosítani fogja, 
hogy a lehető legtöbb pénzeszköz kerüljön az önkormányzatokhoz.

Módosítás 46
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – II rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai alapok felhasználásának 
hatékonyabbá tétele, valamint a legjobb 
gyakorlatoknak az érintettek részére 
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történő rendelkezésre bocsátása céljából, 
amennyiben egy pénzügyi közvetítő 
valamelyik tagállamban alkalmazta e 
mechanizmust, az összes többi 
tagállammal, valamint az Európai 
Parlamenttel és az Európai Bizottsággal is 
ingyenesen megosztja az alkalmazott 
modellt.

Or. ro

Indokolás

A mechanizmus finanszírozására elkülönített pénzügyi források hatékonyabbá tétele, valamint 
a vonatkozó legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének elősegítése céljából.  

Módosítás 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – II rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi közvetítőknek teljesíteniük kell 
a költségvetési rendeletben és annak 
végrehajtási szabályaiban meghatározott, a 
költségvetési végrehajtási feladatok 
átruházásáról szóló vonatkozó 
követelményeket, különös tekintettel a 
közbeszerzési, belső ellenőrzési, számviteli 
és külső könyvvizsgálatra vonatkozó 
szabályokra. Finanszírozás kizárólag a 
kezelési költségek, illetve a mechanizmus 
létrehozásával és végrehajtásával 
kapcsolatos költségek fedezésére 
bocsátható e pénzügyi közvetítők 
rendelkezésére.

A pénzügyi közvetítőknek teljesíteniük kell 
a költségvetési rendeletben és annak 
végrehajtási szabályaiban meghatározott, a 
költségvetési végrehajtási feladatok 
átruházásáról szóló vonatkozó 
követelményeket, különös tekintettel a 
közbeszerzési, belső ellenőrzési, számviteli 
és külső könyvvizsgálatra vonatkozó 
szabályokra. A pénzügyi közvetítők csak a 
kezelési költségeket, illetve a 
mechanizmus létrehozásával és 
végrehajtásával kapcsolatos egyéb
támogatható költségeket számíthatják fel.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi pénzügyi intézmények a legalkalmasabb szereplők – főleg a létrehozás 
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időszakában –, azaz az EBB, amely az egyetlen olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amely 
mind a 27 uniós országot magában foglalja, egyúttal az egyetlen nonprofit bank (ennélfogva 
sokkal több garanciát biztosít), valamint az egyetlen olyan bank, amelyet a Szerződés jogilag 
kötelez az uniós politikák támogatására (308. cikk). Mivel egy alap létrehozása a cél, más 
állami és magánbefektetők részvétele további uniós támogatást mozgósítana. A módosítás a 
pénzügyi közvetítőknek történő kifizetés szigorúbb meghatározását adja, ami biztosítani fogja, 
hogy a lehető legtöbb pénzeszköz kerüljön az önkormányzatokhoz.

Módosítás 48
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – II rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi közvetítőknek teljesíteniük kell 
a költségvetési rendeletben és annak 
végrehajtási szabályaiban meghatározott, a 
költségvetési végrehajtási feladatok 
átruházásáról szóló vonatkozó 
követelményeket, különös tekintettel a 
közbeszerzési, belső ellenőrzési, számviteli 
és külső könyvvizsgálatra vonatkozó 
szabályokra. Finanszírozás kizárólag a 
kezelési költségek, illetve a mechanizmus 
létrehozásával és végrehajtásával 
kapcsolatos költségek fedezésére 
bocsátható e pénzügyi közvetítők 
rendelkezésére.

A pénzügyi közvetítőknek teljesíteniük kell 
a költségvetési rendeletben és annak 
végrehajtási szabályaiban meghatározott, a 
költségvetési végrehajtási feladatok 
átruházásáról szóló vonatkozó 
követelményeket, különös tekintettel a 
közbeszerzési, belső ellenőrzési, számviteli 
és külső könyvvizsgálatra vonatkozó 
szabályokra. Finanszírozás kizárólag a 
kezelési költségek, illetve a mechanizmus 
létrehozásával és végrehajtásával 
kapcsolatos költségek fedezésére 
bocsátható e pénzügyi közvetítők 
rendelkezésére, ezek a költségek nem 
haladhatják meg a mechanizmus 
esetenkénti teljes használati értékének 
5%-át.

Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy a fenntartható energiával kapcsolatos projektek támogatását célzó pénzügyi 
mechanizmust elsősorban olyan projektek keretében használják fel, amelyek ténylegesen 
hozzájárulnak az energiahatékonyság javításához. Éppen ezért szükséges, hogy a kezelési 
költségek, valamint a mechanizmus létrehozásával és végrehajtásával kapcsolatos költségek a 
mechanizmusra elkülönített összeg értékének 5%-ára korlátozódjanak.



PE445.669v01-00 30/35 AM\823030HU.doc

HU

Módosítás 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – II rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmusra vonatkozó részletes 
feltételeket, ideértve a nyomon követési és 
ellenőrzési feltételeket is, a Bizottság és a 
pénzügyi közvetítők között kötött 
megállapodás(ok)ban kell meghatározni.

A mechanizmusra vonatkozó részletes 
feltételeket, ideértve a nyomon követési és 
ellenőrzési feltételeket is, a Bizottság és a 
nemzetközi pénzügyi intézmények között 
kötött megállapodás(ok)ban kell 
meghatározni. A megállapodás(ok)nak 
rendelkezni kell a Bizottságnak és az 
Európai Parlamentnek a mechanizmus 
végrehajtása során tett lépésekről történő 
tájékoztatásáról.

Or. en

Indokolás

 A módosítás célja, hogy biztosítsa az Európai Parlament és az Európai Bizottság részvételét 
a mechanizmus végrehajtásának nyomon követésében.

Módosítás 50
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – II rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmusra vonatkozó részletes 
feltételeket, ideértve a nyomon követési és 
ellenőrzési feltételeket is, a Bizottság és a 
pénzügyi közvetítők között kötött 
megállapodás(ok)ban kell meghatározni.

A mechanizmusra vonatkozó részletes 
feltételeket, ideértve a nyomon követési és 
ellenőrzési feltételeket is, a Bizottság és a 
pénzügyi közvetítők között kötött 
megállapodás(ok)ban kell meghatározni, 
amelyet tájékoztatás céljából megküldenek 
az Európai Parlamentnek. A Bizottság a 
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mechanizmus alkalmazására vonatkozó 
minden információt a www.buildup.eu
honlapon közzétesz. 

Or. ro

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy biztosítsa a mechanizmus alkalmazásának 
átláthatóságát, valamint ösztönözze a jó gyakorlatok cseréjét a tagállamok között.

Módosítás 51
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – II rész – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak létre kell hoznia egy 
integrált és felhasználóbarát on-line 
rendszert, amely lehetővé teszi a 
programirányítással kapcsolatos 
valamennyi elektronikus információ –
például a kérelmezési eljárások, 
határidők, szabályok és előírások, a 
folyamatban lévő és befejezett projektek 
áttekintése, valamint jelentések –
rendelkezésre bocsátását.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a mechanizmus még inkább felhasználóbarát legyen, és támogassa a kisebb 
résztvevőket, mindennek könnyen elérhetőnek kell lennie az interneten. A programhoz való 
jobb hozzáférés és a felhasználótámogatás az útmutató fejlesztésével valósítható meg.  Ez az 
IT-rendszerek optimalizálásával, a projektirányítás támogatásával és személyre szabott 
támogatással érhető el. Ezen okból elő kell segíteni a támogatásoknak, értékeléseknek és 
javaslatoknak egyetlen IT-platformba történő teljes körű integrációját. Ennek hatékonynak, 
rugalmasnak és könnyen használhatónak kell lennie.
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Módosítás 52
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – III rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmusból kizárólag olyan 
intézkedések finanszírozhatók, amelyek 
gyorsan, mérhető módon és jelentős 
mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez.

A mechanizmusból kizárólag olyan 
intézkedések finanszírozhatók, amelyek 
gyorsan, mérhető módon és jelentős 
mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez. Ezeknek az 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 
versenyképes és rendszerbe integrált 
környezetbarát gazdaság kiépítéséhez, 
valamint a foglalkoztatásnak az „Európa 
2020” stratégia célkitűzéseinek keretében 
történő védelméhez.

Or. el

Módosítás 53
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – III rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adott projektre irányuló kérelem 
benyújtásának napja és a végleges 
határozat között nem telhet el két 
hónapnál hosszabb idő.

Or. en
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Indokolás

E rendelet alkalmazása céljából rendkívül fontos, hogy a projektek végrehajtása minél 
hamarabb megkezdődhessen.

Módosítás 54
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – III rész – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes projektek végleges pénzügyi 
felülvizsgálatát a projekt befejezésétől 
számított egy éven belül végre kell hajtani.

Or. en

Indokolás

A kisebb résztvevők bevonásának ösztönzése és a kiszámíthatóság növelése érdekében a 
felülvizsgálati eljárásokat minél gyorsabban le kell folytatni. Ez a gyors és egyszerű eljárásra 
irányuló, a bizottsági javaslat alapjául szolgáló általános elképzeléssel is összhangban áll.

Módosítás 55
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – III rész – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az éghajlatváltozás enyhítését célzó 
politikai kötelezettségvállalást kell tenniük, 
többek között pontos célok
meghatározásával;

a) az éghajlatváltozás enyhítését célzó 
politikai kötelezettségvállalást kell tenniük, 
többek között pontos célt kell kitűzniük az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 2020-ig történő 
csökkentésére, amely legalább azonos a 
2020-ra vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalással;
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Or. en

Indokolás

A hiteles és eredményes politikák biztosítása érdekében az Európai Uniónak csak azon 
projekteket kellene támogatnia, amelyek összhangban állnak a saját maga által kitűzött 
célokkal.

Módosítás 56
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – III rész – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kibocsátási leltárral kell rendelkezniük, 
és a célok elérésére irányuló többéves
stratégiákat kell kidolgozniuk;

b) a célok elérésére irányuló többéves
stratégiákat kell kidolgozniuk;

Or. ro

Indokolás

Annak érdekében, hogy növeljék a jogosult hatóságok számát, fontos biztosítani számukra a 
lehetőséget, hogy saját maguk dolgozzák ki a kibocsátások leltározási rendszerét.

Módosítás 57
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – III rész – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kibocsátási leltárral kell rendelkezniük, 
és a célok elérésére irányuló többéves
stratégiákat kell kidolgozniuk;

b) azon országnak/tagállamnak, amelyhez 
tartoznak, kibocsátási leltárral kell 
rendelkeznie, és a célok elérésére irányuló 
többéves stratégiákat kell kidolgoznia;

Or. en
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Indokolás

Nem tartjuk hasznosnak, hogy arra kérjük a helyi hatóságokat, hogy rendelkezzenek 
kibocsátási leltárral, vagy konkrét helyi kibocsátáscsökkentési célokat határozzanak meg, 
mivel a szennyezés csökkentésére irányuló környezetvédelmi politikák tervezésére általában 
nemzeti/globális szinten kerül sor, és ilyen formában hatékonyabbnak is bizonyultak.

Módosítás 58
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„1a. cikk

Éves jelentés az Európai Parlament 
számára
A Bizottság évente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek a projektekkel és a 
mechanizmussal kapcsolatos 
előrehaladásról.”

Or. en

Indokolás

A nagyobb átláthatóság érdekében a Bizottságnak be kell számolnia az Európai 
Parlamentnek.


